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รหัสโปรแกรม : 12004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

WONDER IN AFRICA 

VICFALL NAMIBIA CAPETOWN 

11 วนั 8 คนื 

โดยสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์(ET) 

 

 

 

 
 

 

 ชมมหศัจรรยธ์รรมชาตนิ า้ตกวกิตอรเ์รยี น า้ตกทีม่หีนา้กวา้งขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

 น าทา่นสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์ทีอ่ทุยานแหง่ชาตแิวงเก ้

 ชมตน้ไมอ้ายพุนัปีตน้เวลวทิเชยี ทีเ่มอืงสวาคมัมนุด ์

 ชมเนนิทราย DUNE45 เนนิทรายทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุแหง่นงึ 

 ชมอทุยานแหง่ชาตนิามบิ-น็อคลฟัท ์เขตทะเลทรายทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์

อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ 

 ชมทัศนยีภาพอันงดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป(Cape of Good Hope) จดุส าคัญแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิ 

 

 

         ก าหนดการเดนิทาง     
          
วนัที ่  12-22 เม.ย. 62 179,000.- 

                                         
                            

ราคาเร ิม่ตน้    179,000.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  X X ✈   

2 
แอดดสิอาบาบา – ซมิบบัเว – อทุยานแหง่ชาตแิวงเก ้– Game 
Drive 

✈ O O 
Hwang Safari 
Lodge 

3 Game Drive – เมอืง วกิตอรเ์รยี ฟอร ์– ลอ่งเรอืแมน่ ่าแซมบซีี ่ O O O Kingdom Hotel 

4 อทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกวคิตอเรยี – เมอืงวนิดฮ์กุ O O O 
Windhoek Country 
Club and Casino 

5 วนิดฮ์กุ – อทุยานแหง่ชาตนิามบิ – น็อคลัฟท ์– ซอสซสุฟลาย  O O O 
Namib Desert 
Lodge 

6 
อทุยานแหง่ชาตซิอสซสุฟลาย – DUNE 45 – Big Daddy Dune – 
เดธวลัเลย ์– Sesriem Canyon 

O O O 
Swakopmund Hotel 
and Casino 

7 ซอสซสุฟลาย – สวาคมัมนุด ์– หบุเขาพระจันทร ์ O O O 
Swakopmund Hotel 
and Casino 

8 เมอืงวัลวสิ เบย ์– วลัวสิเบย ์ลากนู – ชมฟรามงิโก ้– เคปทาวน ์ O O O 
Southern Sun Cape 
Sun 

9 กรทูคอนสแตนเทยี – ไซมอ่นทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์ O O O 
Southern Sun Cape 
Sun 

10 Table Mountain – เคปทาวน ์– แอดดสิอาบาบา  O ✈ ✈  

 11 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

    โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2: แอดดสิอาบาบา – ซมิบบัเว – วกิตอเรยี ฟอร ์– อทุยานแหง่ชาตแิวงเก ้– Game Drive 

02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุแอดดสิอาบาบา(Addis Ababa) ประเทศเอธโิอเปีย โดยสายการบนิ 

Ethiopian Airlines เทีย่วบนิที ่ET 619 

05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุแอดดสิอาบาบา เพือ่เปลีย่นเครือ่งไปยงัประเทศซมิบบัเว  

(เวลาทีเ่อธโิอเปีย ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

08.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิประเทศซมิบบัเว โดยสายการ Ethiopian Airlines เทีย่วบนิที ่ET 829 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิวกิตอเรยี ฟอร ์ประเทศซมิบบัเว น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูอ่ทุยานแหง่ชาตแิวงเก ้(Hwange National Park) เขตรักษาพันธส์ตัว์

ป่าทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศซมิบับเว่ น าท่านท ากจิกรรมสอ่งสัตวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive) ภายใน

แหง่ชาตแิวงเก ้น่ังรถเปิดหลังคาตะลยุป่าเพือ่ตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน

เคนยา่ สงิโต เสอืดาว แรด ชา้ง และ ควายป่า ทีใ่ชช้วีติอยูต่ามธรรมชาต ิ

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Hwang Safari Lodge หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่3: Game Drive – เมอืง วกิตอรเ์รยี ฟอร ์– ลอ่งเรอืแมน่ า่แซมบซีี ่

 น าทา่นท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ในยามเชา้ (Game Drive) ทา่นจะไดพ้บสตัวบ์างชนดิทีอ่อก

หากนิยามเชา้ และสตัวท์ีก่ลบัจากการลา่เหยือ่ในตอนกลางคนื โดยจะออกตามหาสตัวต์า่งๆ ใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าไดโ้ดยเฉพาะสตัวก์ลุม่ BIG 5 ซึง่อาจจะยงัตามหาไมค่รบ   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงวกิตอเรยี ฟอร ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเขา้สูท่ีพั่กใหท้่านไดอ้สิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ Walk with Lion ใหท้่าน

ไดส้ัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึ่งในชวีติกับการสัมผัสสงิโตและการเดนิกับสงิโตแบบใกลช้ดิ ซึง่ท่าน

สามารถเก็บภาพและประสบการณ์เดนิเลน่กบัสงิโตอยา่งเต็มที ่ราคาทัวรโ์ปรดสอบถามหัวหนา้ทัวร ์

**ทัวรเ์สรมิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรอื ไม่สามารถท าทัวรไ์ดข้ ึน้อยู่กับเวลาและรอบจอง ขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืเหนอืล าน ้าแซมบซีี ่(Zambezi River) ในยามเย็น แมน่ ้า Zambezi เป็นแมน่ ้าสาย

ใหญ่ทีอ่ยูเ่หนือน ้าตก Victoria Falls มคีวามยาวเป็นอันดับ 4 ของทวปีแอฟรกิา ไดรั้บการขนานนามว่า 

The Great River of Southern Africa ตน้ก าเนดิของน ้าตกวคิตอเรยี เป็นแมน่ ้าทีม่คีวามยาวถงึ 2,700 

กโิลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คอื แซมเบยี แองโกล่า บอสวาน่า ซมิบับเว นามเีบยี 

และสิ้นสุดที่โมซัมบิคไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย ใหท้่านล่องเรือไปตามล าน ้ าในยามเย็น 

(SUNDOWNER CRUISE) ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้า ในบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ พรอ้มชมความ

กวา้งใหญข่องแมน่ ้าและผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์ ตืน่ตาตืน่ใจกบับรรดาสตัวป่์าทีห่าชมไดย้าก ไมว่่าจะเป็น 

ฮปิโป จระเข ้นกนานาชนดิ และละมัง่ทีม่าหากนิแถวรมิน ้านี้ รวมถงึผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนี้ทีใ่ช ้เป็น

เสน้ทางการคมนาคมทางน ้าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่รา้งชือ่เสยีง รวมถงึเป็นสถานทีต่กปลา Tiger Fish 

ทีข่ ึน้ของแอฟรกิา และเป็นแหล่งผลติพลังงานทางธรรมชาตอิกีดว้ย แมน่ ้าแห่งนี้จงึไดรั้บอกีสมญานาม

วา่เป็น “The River of Life” หรอื แมน่ ้าแหง่ชวีติ  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Kingdom Hotel หรอืเทยีบเทา่     
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วนัที ่4: อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกวคิตอเรยี – เมอืงวนิดฮ์กุ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตนิ า้ตกวคิตอเรยี (Victoria Falls National Park) 

เพือ่ชมน ้าตกวกิตอเรยี หรอืมชีือ่เรยีกตามภาษาทอ้งถิน่ว่า โมซ-ิโอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya ) 

แปลวา่ “ควันทีส่ง่เสยีงรอ้งค าราม”ถกูจัดเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก น ้าตกแหง่นี้

เกดิจากแมน่ ้าแซมเบซไีหลลงผ่านหนา้ผาสูงประมาณ 100 เมตร และ กวา้งประมาณ 1,700 เมตร  ใน

ฤดู น ้าหลากซึง่ตรงกับชว่งเดอืนมนีาคม – เมษายน จะมปีรมิาณน ้าตกจากหนา้ผา ถงึนาทลีะกว่า 100 

ลา้นแกลลอน ตัง้อยู่ระหว่างประเทศซมิบับเวกับประเทศแซมเบยี เป็นน ้าตกทีม่หีนา้กวา้งทีส่ดุในโลก 

โดยองค์การยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนให ้น ้าตกวคิตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริ่วมกันระหว่าง

แซมเบยี และซมิบับเว ในปี พ.ศ. 2532  น ้าตกทีย่ ิง่ใหญ่นี้ถูกคน้พบโดยนักส ารวจ ชาวสก็อตแลนด ์

ดอกเตอรเ์ดวดิ ลฟิวิง่สโตน เมือ่ปี ค.ศ.1855  เนื่องจากเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ ปรมิาณมหาศาลทีต่กลง

กระทบหนิ ท าใหเ้กดิละอองน ้าฟุ้งคลา้ยควัน และเกดิเสยีงน ้ากระทบหนิดังสน่ันกกึกอ้งไปทั่วผนืป่า แบง่

ไดเ้ป็น 4 สว่นยอ่ย กลา่วกนัวา่ไอน ้าจากน ้าตกวคิตอเรยีสามารถมองเห็นจากระยะทางหลายสบิกโิลเมตร 

รอบขา้งของน ้าตกวคิตอเรยีเต็มไปดว้ยผนืป่าสเีขยีวขจ ีธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เป็นมนตรเ์สน่หท์ีค่รัง้หนึง่

ในชวีติตอ้งมาสมัผัสสกัครัง้ 

** ใหท้่านอสิระตามอัธยาศัยเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัยหรือเลือกซือ้ทัวร์เสรมิอาทิเช่น 

กระโดดบนัจีจ้ัมพจ์ากสะพานวคิตอเรยี, น่ังเฮลคิอปเตอรช์มววิน ้าตกวคิตอเรยีจากมมุสงู หรอืไมโครไลท ์

ชมววิธรรมชาตเิหนือน ้าตกวคิตอเรีย (ค่าใชจ้่ายไม่ไดร้วมในโปรแกรม หากมีความประสงค์จะจอง

กจิกรรม กรณุาแจง้หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้)** 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง วนิดฮ์กุ เมอืงหลวงของประเทศนามเิบยี  

...น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิวนิดฮ์กุ ประเทศนามเิบยี 

...น. เดนิทางถงึสนามบนิวนิดฮ์ุก น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พัก 

ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้า่นชมอาคารบา้นเรอืนในแบบสมยัใหม ่อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอยา่งของ

เมอืงวนิดฮ์กุไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะเยอรมนั เนือ่งจากเยอรมันเป็นเจา้อาณานคิมดนิแดนแถบนี้และเป็น

ชาติตะวันตกชาติแรกที่เขา้ครอบครองนามเิบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและ

การศกึษาของประเทศนามเิบยี  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Windhoek Country Club and Casino หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5: วนิดฮ์กุ – อทุยานแหง่ชาตนิามบิ – น็อคลฟัท ์– ซอสซุสฟลาย 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตนิามบิ-น็อคลฟัท ์(Namib Naukluft National 

Park) ซึง่เป็นเขตทะเลทรายทีไ่ดช้ ือ่วา่เกา่แกท่ีส่ดุในโลก โดยคาดว่ามอีายถุงึ 55 ลา้นปี และชือ่ของ

ประเทศนามเิบยี (Namibia) นีก้็มาจากชือ่ของทะเลทรายแหง่นี ้จากเดมิทีช่ ือ่วา่ South West America 

ค าว่า Namib นัน้แปลว่า พื้นที่โล่งกวา้ง อุทยานแห่งชาตนิามบิ-น็อคลัฟท์นี้ (Namib Naukluft 

National Park) ยังถอืเป็นอทุยานทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิา มขีนาดพืน้ทีเ่กอืบ 50,000 ตารางกโิลเมตร 

หรอืมขีนาดใหญ่กว่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ทัง้ประเทศ ทะเลทรายนามบิกันดารและแหง้แลง้ มเีพยีง

ตน้อาคาเซยีเท่านัน้ทีเ่ป็นร่มเงาใหส้ัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ไดบ้ังแดดผ่านภูเขารูปร่าง แปลกตารูปทรง
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ตา่งๆ และระหวา่งทางอาจมสีตัวใ์หเ้ห็นบา้ง เชน่ กวางสายพันธุต์า่งๆ และมา้ลาย และทะเลทรายนามบิ

นีย้งัเป็นหนึง่ในสีส่ดุยอดสถานทีข่องทวปีแอฟรกิาทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการไปชมมากทีส่ดุอกีดว้ย  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่เขตซอสซุสฟลาย (Sossusvlei) จากนัน้น าท่านน่ังรถ 4x4 ตะลุยทะเลทราย 

พรอ้มสมัผัสบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิ ใหท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศัยเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงาม 

ค า่        รับประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ ณ ภตัตคารอาหารในโรงแรม 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Namib Desert Lodge หรอืเทยีบเทา่      
 

วนัที ่6: อทุยานแหง่ชาตซิอสซุสฟลาย – DUNE 45 – Big Daddy Dune – เดธวลัเลย ์–

Sesriem Canyon 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เขตอุทยานแหง่ชาตซิอสซุสฟลาย (Sossusvlei National Park) พรอ้มรับ

แสงสทีองของพระอาทติยย์ามเชา้ทีก่ าลงัโผลข่ึน้พน้ขอบฟ้าลอดตามชอ่งภเูขามายงัทะเลทราย จากนัน้

น าคณะเปลีย่นเป็นรถ   มุง่หนา้สูก่ลางทะเลทรายนามบิ ใหท้า่นไดท้ดลองก าลังในการเดนิตามสนัทราย

ที่สูงชัน และชมววิทะเลทรายแบบ 360 องศาในมุมสูงท่ามกลางแสงแดดอันเจดิจา้(ในช่วงเดือน

กรกฎาคม ตรงกับฤดูหนาว อณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่9-25 องศาเซลเซยีส) คนขับรถจะน าเราเขา้ไปสูก่ลาง 

ทะเลทรายสทีองเพือ่อาบแสงแรกของวัน เกดิเป็นเงาท าใหส้สีนัตัดกนัอยา่งลงตัวและสวยงามในรปูทรง

แปลกตา ผา่นภเูขาทรายทีช่ ือ่วา่สงูทีส่ดุในโลก ใหท้า่นไดแ้วะถ่ายรูปพรอ้มสัมผัสแสดงแดดอบอุน่ยาม

เชา้ จากนัน้น าทา่นชม DUNE 45 เนนิทรายทีส่วยทีส่ดุในอทุยานแห่งนี้ ชมเนนิทรายสแีดงเขม้ตัดกับ

แสงแดดยามเชา้ สขีองทรายเป็นสแีดงเนือ่งจากธาตเุหล็กทีอ่ยูใ่นทรายมมีาก กระทบกับออกซเิจน ท า

ใหเ้กดิเป็นสแีดงคลา้ยสนมิ และสขีองทรายบ่งบอกถงึอายุของทรายอกีดว้ย ยิง่สเีขม้แสดงว่าทราย

เกดิขึน้นานมากแลว้ เนนิทรายในบรเิวณนีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามทีส่ดุ ซึง่เนนิทรายต่างๆเหล่านี้ เกดิ

จากการพัดของกระแสลมจากหลายทศิทางท าใหเ้กดิเป็นเนนิทรายขนาดตา่งๆ น าทา่นชม Big Daddy 

Dune หนึง่ในเนนิทรายทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูกว่า 500 เมตร และน าท่านชมเดธวลัเลย ์(Dead 

Vlei) คอืจดุทีเ่คยเป็นแหลง่กกัเก็บน ้ามากอ่นท าใหม้ตีน้ไมจ้ าพวก Acacia ขึน้ได ้แต่ปัจจุบันน ้าแหง้ไป 

ท าใหต้น้ไมย้นืตน้ตาย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนัน้น าท่านชม Sesriem Canyon ซึง่เป็นหุบเขาลกึทีช่ัน้หนิเริม่สะสมตัวเมือ่ 30 ลา้นปีก่อน จน

เกดิการกัดเซาะของแม่น ้า Tsauchab และไดพ้ัดพาเอาทรายและกรวดมาทับถมกันและถูกระบาย

ออกไปบรเิวณทีเ่ป็นทะเลทราย ซึง่โดยรอบไมม่กีารไหลออกทะเล จนกลายเป็นหุบเขาลกึณปัจจุบัน 

โดยแคนยอ่นนีย้งัเป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้า Tsauchab จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

ค า่       รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Namib Desert Lodge หรอืเทยีบเทา่       

วนัที ่7: ซอสซุสฟลาย – สวาคมัมนุด ์– หบุเขาพระจนัทร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง สวาคมัมนุด ์(Swakopmund) เมอืงทีอ่ยูร่มิมหาสมทุรแอดแลนตกิและอกีฝ่ัง

เป็นทะเลทรายแหง้แลง้ เมอืงนีม้ปีระชากรทีเ่ป็นคน ผวิขาวเชือ้สายเยอรมนัอยูจ่ านวนมากทีอ่ยูป่ะปนกับ

คนพืน้เมอืงท าใหเ้มอืงแห่งนี้มสีสีันและน่าเทีย่ว ใหท้่านไดช้มอาคาร บา้นเรอืนทีส่วยงามแบบเยอรมัน 

ผา่นชมทีว่า่การประจ าเมอืง ยา่นชอ้ปป้ิง หรอืแวะทา่เรอื ชมหาดทรายทีส่วยงามเป็น แหล่งพักผ่อนของ

ชาวเมอืงนี ้ 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม หบุเขาพระจนัทร ์(Moon valley) หรอืทีห่ลายคนเรยีกวา่ ทีร่าบสงูเวลวทิเชยี ทีม่ี

อายกุว่า 2 ลา้นปี เนื่องจากบรเิวณนี้มตีน้ไมพ้ันปี ตน้เวลวทิเชยี (Welwitschia) อยูจ่ านวนมากใน

บริเวณที่ราบเวลวิทเชียนี้ท่านจะไดช้มระบบนิเวศน์ทะเลทรายอันแปลกประหลาดของเหล่าพืช

ทะเลทรายซึง่ไมน่่าเชือ่วา่สามารถด ารงชพีอยูไ่ด ้แตใ่นความเป็นจรงิพชืเหล่านี้สามารถอยูร่อดไดอ้ยา่ง

สบายทัง้นีเ้กดิจากการทีม่กีระแสน ้าเย็นเบนกเูอลา่ ผา่นมหาสมทุรแอตแลนตคิแถบประเทศนามเิบยี ซึง่

ไดพ้ัดกระแสลมไปปะทะกับลมรอ้นจากทะเลทรายท าใหเ้กดิการกลั่นตัวของละอองน ้ากลายเป็นหมอก

ในตอนเชา้ซึง่มากเพยีงพอกบัพชืและสัตวห์ลายชนดิทีจ่ะด ารงชวีติในทะเลทรายแห่งนี้ ท่านจะเห็นพุ่ม

ไมข้นาดเล็กซึง่มสีดี าและเทา เหมอืนถูกแดดเผาจนตาย ทีเ่รยีกว่า Grey & Black Lichen แต่เมือ่เรา

หยดน ้าลงไปไมก่ีห่ยด เราจะเห็นความมหัศจรรยข์องพชืเหล่านี้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของทะเลทรายแหง่นามเิบยีตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าท่านชมและถ่ายรูปกับตน้ไมพั้นปี “ตน้เวลวทิเชยี” 

ซึง่เป็นตน้ไมท้ะเลทราบทีม่อีายยุาวนานนับพันปี และเป็นพชืทีข่ ึน้เฉพาะในแถบตอนเหนือของประเทศ

นามเิบยีเท่านัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาตติามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงสวาคอปมุนด ์ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของแอฟรกิา ระหว่างทาง

ทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินังดงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนตคิ และทะเลทราย 

ค า่       รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Swakopmund Hotel and Casino หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่8: เมอืงวลัวสิ เบย ์– วลัวสิเบย ์ลากนู – ชมฟรามงิโก ้– เคปทาวน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงวลัวสิ เบย ์(Walvis Bay)  ผา่นเสน้ทางทีส่วยงามทีท่ าใหท้าน

ประทับใจเนือ่งจากทางดา้นขวาเมอืเป็นทะเล ของมหาสมทุรแอตแลนตกิทีม่รีสีอรท์ และบา้นพักตาก

อากาศทีส่วยงามสว่นทางดา้นซา้ยมอืเป็นทะเลทรายสทีองตดักบั แสงแดดยามค ่าท าใหเ้ป็นภาพที่

ประทับใจมริูล้มื น าทา่นเดนิทางสูน่ าทา่นเดนิทางเลยีบมหาสมทุรแอตแลนตคิสูอ่า่ววัลวสิ (Walvis Bay) 

เพือ่ลอ่งเรอืชมแมวน ้า เรอืจะน าเราออกจากชายฝ่ังใหท้า่นไดช้มววิทะเลทรายทีม่องจากมมุในทะเล 

พรอ้มนกพลีแิกนตัวใหญบ่นิโฉบไปมาบนเรอืเพือ่ขออาหารกนิกบันักทอ่งเทีย่วเพราะเจา้หนา้ทีจ่ะให ้

อาหารเป็นประจ า นกพลีแิกนจงึคุน้เคยกบัคนและใกลช้ดิกบันักทอ่งเทีย่วบนเรอื ท าใหส้ามารถถา่ยรปู

ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ตืน่ตาตืน่ใจกบัแมวน ้านับพันตัวบนเกาะและชายหาดยาวหลายรอ้ย

กโิลเมตร มองระยะไกลเหมอืนกอ้นหนิขนาดเล็กแตพ่อเรอืเขา้ใกลม้นัคอืแมวน ้านับพันตัวอาศัยอยูบ่น

เกาะแหง่นี ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูอยา่งใกลช้ดิ กอ่นเรอืจะออกมาอกีดา้นใหท้า่นไดแ้วะชมฟารม์หอยนางรม

ระหวา่งเดนิทางกลับ  บรกิารอาหาร หอยนางรม รวมถงึของวา่ง ใหท้า่นจะไดใ้กลช้ดิกบัแมวน ้าทีว่า่ยน ้า

รมิขอบเรอืหรอืกระโดดขึน้มาบนเรอืเพือ่ขออาหารและใหท้า่นไดต้ืน่เตน้ในการถา่ยรปูอยา่งใกลช้ดิ (การ

ลอ่งเรอืชมสตัวท์ีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิึน้อยูฤ่ดกูาล และอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาตามความเหมาะสม)  

จากนัน้น าทา่นสู ่วลัวสิเบย ์ลากนู (Walvis Bay Lagoon) ใหท้า่นชมฝงูนกฟรามงิโกนั้บพันตวั ซึง่

โดยทั่วไปจะมอียู ่2 สายพันธค์อื เลสเซอร ์ฟรามงิโก ้(leser Flamingo) และ ไจแอน้ ฟรามงิโก ้

(Giant Flamingo) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้ 

... น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน ์โดยสายการบนิ ...เทีย่วบนิที ่... 

... น. เดนิทางถงึสนามบนิเคปทาวน ์น าทา่นผา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Southern Sun Cape Sun หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่9: กรทูคอนสแตนเทยี – ไซมอ่นทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลติไวน์ขึน้ชือ่และเก่าแก่ที่สุดในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนสแตนเทยี 

(Groot Constantia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั่งปัจจุบัน

ยังคงด าเนนิการท าไวน์ หรอืเหลา้องุ่นอันขึน้ชือ่อยู่ และเปิดบรกิารใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเกีย่วกับ

พพิธิภัณฑไ์วน์ซ ึง่จัด แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวน์ยอ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที ่18-

19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวน์ไดก้็ท าใหม้กีารสรา้งบา้น และโรงบ่มใน

สไตลส์ถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่และสวยงาม ทีเ่รยีกว่า เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลีักษณะเป็นแบบตัว

อาคารสขีาวมงุ หลังคาดว้ยหญา้  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปนูปั้นบรเิวณหนา้จ่ัวอันเป็นเอกลักษณ์ที่

ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ ซ ึง่ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซือ้ไวน์ขึน้ชือ่ไดต้ามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านชมสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิน่ที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพก้ันน่ันคือ เหล่านกเพนกวนิ ที่มี

ถิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town) ทีม่บีา้นเรอืนของเหล่ามหา

เศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาติ

แอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตีย้มอยา่งมคีวามสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ 

Cape Point จดุส าคัญแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทาง

นี้ไปไดนั้้นช่างยากเย็น ท าใหม้ีต านานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดนิเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็น

เวลานาน ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดรา้ย สภาพ

อากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่นัน้ ชา่ง

ยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้ทีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิง่

น่ันเอง 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Southern Sun Cape Sun หรอืเทยีบเทา่      

วนัที ่10: Table Mountain – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้หมนุรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโต๊ะ หรอื Table Mountain 1ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องเมอืงเคป

ทาวน ์เป็นภเูขาทีม่คีวามสงูระดับ 3563 ฟตุ มลีกัษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดเูหมอืนโต๊ะ โดยเกดิ

จากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกบัการกดักรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและ

หลายชนดิเป็นพชืถิน่เดยีวทีไ่มม่ใีนทีใ่ดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภเูขานัน้มธีรรมชาตทิี่

สวยงามผสมผสานกนัอยา่งลงตวัผา่น ภเูขา, หบุเขา สายน ้า และล าธาร น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอด

เขา โดยจากจดุนีท้า่นจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นีก้ารน่ังกระเชา้ตอ้ง

ขึน้กบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดย

ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

11.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน ์
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14.55 น. เดนิทางกสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา โดยเทีย่วบนิที ่ET 846 

22.20 น. ถงึสนามบนิแอดดสิอาบาบา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่11: กรงุเทพฯ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ET 618 

13.20 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : WONDER IN AFRICA VICFALL NAMIBIA CAPETOWN 

ซมิบบัเว นามเิบยี แอฟรกิาใต ้11 วนั 8 คนื 

โดยสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน ์ (ET) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:     12-22 เม.ย. 61  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศซมิบบัเวยและนามเิบยี  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญ

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 179,000.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ - 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมเฉพาะต ัว๋ BKK-ADD / CPT-BKK) 152,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในแอฟรกิา สว่นใหญไ่มอ่นญุาตใหพ้กั 3 ทา่น 1 หอ้ง ** 
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3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (50 ยเูอส) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (35 ยเูอส) 

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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 เอกสารประกอบการขอวซีา่ซมิบบัเว นามเิบยี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

***ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตูในวนัยืน่วซีา่*** 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้  

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 6 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง

กลับมาถงึไทย  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ สแกนสสีง่ให ้

ทางบรษัิท  

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึ

ผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ จ านวน 4 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน  

4.2 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาตอ้งลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. ท่านหา้มเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้งเด็ดขาด ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

หากไมไ่ดเ้ซ็นในแบฟอรม์มา ทา่นอาจจะตอ้งไปโชวต์ัวทีส่ถานฑตูดว้ยตนเอง 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศซมิบบัเว นามเิบยี  

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                         หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื......................................... อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วนัทีท่า่นเคยเดนิทางไปและกลับประเทศเคนยา่ และจ านวนกีว่ัน (ถา้เคยมเีดนิทาง) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

15.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                 เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)......................................................... 
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16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


